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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

 

PROCEDIMENTO PARA AÇÃO DE APOIO À SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E 

LOGÍSTICA NAS ESTAÇÕES, MEDIANTE CREDENCIAMENTO – RECEMPE, 

REMÍDIA E REGULAMENTO GERAL 

 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, com base nos Regulamentos de 

Procedimentos Relativos à obtenção de Receita Não Tarifária, de Exploração de Áreas de 

Propriedade do Metrô destinadas à Realização de Ações Promocionais, Comerciais e de 

Serviços – RECEMPE - de Exploração de Mídias e Equipamentos de Propriedade da 

Companhia do Metrô, destinadas à Realização de Ações Publicitárias Mediante 

Credenciamento - REMÍDIA e no Regulamento Geral, informa que está disponibilizando 

espaços para veiculação de campanhas publicitárias em áreas pré-determinadas em estações e 

trens, conforme condições especificadas abaixo e em razão do intuito de obter apoio para 

sinalização temporária e logística para operação especial durante eventos, sem custo adicional 

para a Companhia do Metrô.  

 

As empresas interessadas deverão ter credenciamento vigente no Metrô, conforme previsto nos 

regulamentos (http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/regulamentos.aspx).   

 

I – DA CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO - CAU 

 

A autorização para a exibição das peças publicitárias se dará por meio de emissão de Carta de 

Autorização de Uso – CAU, outorgada a título precário, sendo que eventual prorrogação ficará 

condicionada a critério de conveniência e oportunidade da Companhia do Metrô, respeitado o 

disposto nos artigos 8º e 10º do RECEMPE e o artigo 7º do REMIDIA c/c o disposto nos artigos 

4º, 7º e 8º do Regulamento Geral, publicados no DOE e disponíveis no site da Companhia do 

Metrô: http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/regulamentos.aspx 

 

A CAU poderá ser cassada a qualquer tempo, de acordo com critérios de conveniência e em 

razão de qualquer outro motivo previsto nos regulamentos RECEMPE e REMÍDIA ou no 

Regulamento Geral. 

 

II – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Será vedada a participação de empresas credenciadas quando: 

 

1.1 - Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

1.2 - Impedidas de licitar e contratar com a Administração Estadual de São Paulo; 

1.3 - Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

1.4 - Empresas inscritas no CADIN Estadual; 

1.5 – Empresas com credenciamento suspenso, em razão do cometimento de infração ao 

RECEMPE, AO REMÍDIA ou ao Regulamento Geral. 

 

Dos espaços disponíveis e condições para obtenção da CAU:  
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a) Estações: Até 160 metros
2
 de adesivação em estações da rede do Metrô, por 30 dias 

ininterruptos, divididos em dois lotes; 

 

b) Trens: adesivação de um trem, externa (seis vagões) e internamente (um vagão), por 30 dias 

ininterruptos, com exclusividade para todos os espaços publicitários do mesmo trem;  

 

c) 10 painéis de escada e 10 sancas de trens, por 30 dias, com instalação;  

 

d) 15 painéis super, em estações premium, por 30 dias, com instalação. 

 

A CAU será formalizada pelo prazo de 30 dias ininterruptos, exercidos obrigatoriamente em 

2016, podendo as ações serem executadas simultaneamente. 

 

O direito de utilização dos espaços de propaganda é intransferível, sendo expressamente vedado 

ao credenciado que obtiver a CAU ceder, transferir, emprestar, vender, no todo ou em parte dos 

espaços a serem ocupados. 

 

A produção e a instalação das peças de propaganda são de responsabilidade do Credenciado; no 

caso das letras “c” e “d”, acima, a instalação correrá por conta da Companhia do Metrô. 

Todas as opções acima mencionadas estarão sujeitas a disponibilidade para o período 

pretendido.   

 

III – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

A participação do credenciado se dará por meio do apoio com os seguintes materiais, divididos 

em lotes, conforme abaixo:  

a) 1.000 (mil) camisetas tipo polo, conforme especificação (Anexo I)  

b) 800 coletes, conforme especificação (Anexo I) 

c) 200 jaquetas, conforme especificação (Anexo I) 

d) 2.000 (dois mil) bonés, conforme especificação (Anexo I) 

e) 4.500 barras de cereais, conforme especificação (Anexo I) 

f) 2.000 copos de água, conforme especificação (Anexo I) 

g) 4.500 barras de chocolates, conforme especificação (Anexo I) 

h) 2.500 pins de identificação, conforme especificação (Anexo I) 

i) 1.100 metros de sinalização temporária, com instalação (Anexo I)  

Parágrafo único: os itens elencados de “a” a “h” devem ser entregues à Companhia do 

Metropolitano de São Paulo até 20 de julho de 2016. O item “i” deverá ser instalado até 20 de 

julho de 2016. 
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Lote Espaço Contrapartida 

1 Adesivação externa de 01 trem, 

completa, com seis carros; adesivação 

interna do primeiro vagão e 

exclusividade em todas as peças 

publicitárias do mesmo trem, por 30 

dias 

1100 m² de sinalização temporária, com 

instalação 

2 80m² de Adesivação em local a 

definir, por 30 dias 

500 camisetas polo, 400 coletes, 1000 bonés, 

1000 Pins  

3 10 painéis de escada e 10 sancas de 

trem, por 30 dias 

4.500 barras de cereais, 2000 copos de água, 

4.500 barras de chocolate  

4 80m² de Adesivação em local a 

definir, por 30 dias 

500 camisetas polo, 400 coletes, 1000 bonés, 

1500 pins metálicos de identificação 

5 15 Painéis Super, em estações 

Premium, por 30 dias, com instalação 

400 coletes e 200 jaquetas 

 

Todos os itens da contrapartida deverão ser apresentados, em amostras ou provas, para a 

aprovação por parte da Companhia do Metrô.  

IV – DA SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DA CAU: 

 

A solicitação para obtenção da Carta Autorização de Uso - CAU deverá ser enviada à 

Companhia do Metrô, a partir do dia e horário especificados no item V, exclusivamente por 

meio eletrônico, para o endereço remidia@metrosp.com.br em documento digitalizado, 

devidamente assinada pelo representante legal ou procurador habilitado para esse fim, contendo 

obrigatoriamente as seguintes informações ou documentos digitalizados: 

 

a)  no campo “assunto” do e-mail: MATERIAL DE APOIO (informar número do Lote de 

interesse); 

 

b) credenciamento vigente durante todo o período da Carta de Autorização de Uso 

(informar o número do credenciamento e sua vigência ou juntar cópia digitalizada); 

 

c)  nome e cargo do representante legal ou procurador devidamente habilitado para esse 

fim, que assinará a Carta de Autorização de Uso; 

 

d)  certidão negativa de pedido de falência, concordata e recuperações judiciais, expedida 

pelo distribuidor sede da pessoa jurídica (encaminhar cópia digitalizada);   

 

e) para o caso de pessoas jurídicas organizadas para atuar na forma de franquia 

empresarial, encaminhar cópia do contrato de franquia, previsto na Lei nº8.955/94; 

 

f) para o caso de pessoas jurídicas autorizadas a atuar comercialmente como representante 

de marca única, a comprovação da natureza jurídica dessa relação deverá ser feita mediante a 

apresentação do instrumento formal específico. 

 

As Solicitações de Autorização de Uso enviadas em desacordo com o item IV serão 

desconsideradas, inclusive quanto aos documentos e informações previstos nas alíneas “a” a “f”. 

Nesse caso, será atendido o próximo credenciado registrado pela ordem de recebimento dos e-

mailto:remidia@metrosp.com.br
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mails no sistema de correio eletrônico do Metrô. 

 

V – DO PROCEDIMENTO PARA ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DAS 

SOLICITAÇÕES PARA OBTENÇÃO DAS CAU`S 

 

As Solicitações de Autorização de Uso objeto da presente publicação deverão ser encaminhadas 

exclusivamente na forma prevista no item IV, a partir das 9h00 dia 23 de maio de 2016 e 

serão recebidas enquanto houver disponibilidade dos lotes descritos na planilha do item IV. 

  

As solicitações recebidas antes das 9h00 dia 23 de maio de 2016 serão desconsideradas. 

 

O atendimento às empresas credenciadas far-se-á obedecendo à ordem de recebimento dos e-

mails contendo as Solicitações de Autorização de Uso e demais documentos relacionados no 

item IV supra, levando-se em conta a data e o horário de recebimento dos e-mails, registradas 

no sistema de correio eletrônico do Metrô. 

 

Para análise detalhada da ordem de recebimento dos e-mails será utilizado o sistema eletrônico 

do Metrô e a ordem de recebimento dos e-mails ali descrita, razão pela qual a Companhia não se 

responsabiliza e não considerará eventuais informações de horário de encaminhamento dos e-

mails apresentado pelos credenciados.  

Para efeito de atendimento dos credenciados, serão consideradas empatadas as Solicitações de 

Autorização de Uso para o mesmo lote que forem recebidas pelo sistema de correio eletrônico 

do Metrô, a partir das 9h00 dia 23 de maio de 2016 no mesmo horário (hora/minuto/segundo). 

Na hipótese de empate na manifestação de interesse para o mesmo lote, a classificação será 

resolvida por sorteio, nos termos previstos no artigo 25 do Regulamento Geral, em data a ser 

definida pela Cia do Metrô. A eventual lista de desempate será publicada no site da Cia do 

Metrô, bem como o agendamento do referido sorteio para acompanhamento dos interessados. 

Os resultados do procedimento de chamamento objeto da presente publicação serão divulgados 

por meio do site do Metrô. 

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

O credenciado selecionado para obter a CAU deverá informar ao Metrô, no prazo de até 15 dias 

contados da publicação acima citada, o período de veiculação das peças e, até 45 dias contados 

da publicação, apresentar o layout das peças, respeitadas as diretrizes técnicas da Companhia.  

A Carta de Autorização de Uso – CAU será emitida por meio de termo próprio, em consonância 

com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e de 

acordo as regras dos Regulamentos RECEMPE e REMÌDIA e do Regulamento Geral.  

A qualidade  

Para outras informações, envie mensagem para e-mail para o endereço 

remidia@metrosp.com.br   
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ANEXO I 

A participação do credenciado se dará por meio do apoio com os seguintes materiais, em lotes, 

conforme definido no item III:  

a) Camisetas tipo polo 

 

Camisa polo piquet – manga curta com punho 

Cor: Azul Metro, Verde Bandeira, Amarelo ou Branco. 

Modelo: Masculino e Feminino 

Tamanhos: sobmedida (a definir)  

Tecido: 50%  Algodão 50% poliester 

Impressão: Transfer solvente policromia, tamanho da impressão A3 na frente e  A3 nas costas e 

tamanho A6 nas mangas. 

  

b) Coletes 

 

Cor: Azul Metro, Verde Bandeira, Amarelo ou Branco. 

Modelo: unisex 

Tamanhos: sobmedida 

Tecido: Poliéster 

Impressão: Transfer policromia, tamanho da impressão A4 na frente e A4 nas costas. 

 

 

c) Jaquetas 

 

Cor: Azul Metro, Verde Bandeira, Amarelo ou Branco. 

Modelo: masculino e feminino 

Tamanhos: sobmedida 

Tecido: Poliéster ou 50%  Algodão 50% poliester 

Impressão: Transfer 4 x 4 cores, tamanho da impressão A3 na frente e costas e tamanho A6 nas 

mangas. 

 

 

d) Bonés 

 

Cor: Azul Metro, Verde Bandeira, Amarelo ou Branco. 

Modelo: masculino e feminino 

Tamanhos: sobmedida 

Tecido: Brim ou Poliéster 

Impressão: Silkado 4 cores (frente, laterais e verso) ou Bordado 

 

 

e) Barras de cereais 

 

Barras de Cereais Naturais peso líquido mínimo 75gramas.  

Sabores sugeridos: Avelã, Castanha e Cobertura sabor  Chocolate, Coco ou Aveia e Mel. 
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f) Copos de água 

 

Copo de agua mineral sem gás em copo 300 ml 

 

g) Barras de chocolates 

 

Chocolate natural em barra tamanho mínimo de 70gramas  

 

h) Pins de identificação 

 

Pins em metal, tamanho mínimo 3cm x 3cm e tamanho máximo 5cm x 5cm.  

Arte/Logo aplicado em cromia e resinado com banho prateado.  

 

      i) Sinalização temporária, com primeira instalação – especificação dos materiais 

Adesivo tipo Avery com impressão digital em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. 

FIXAÇÃO: direto sobre o vidro. DIMENSÕES: 1200x2000mm.  

 

Lona vinílica com estrutura superior e inferior em barras de madeira com acabamento 

plástico nas pontas e corda para pendurar. Impressão digital em alta resolução (600 DPI). 

FIXAÇÃO: Braçadeiras plásticas. DIMENSÕES: 1200x2000mm. 
 

 

Painel em MDF 10 mm revestido com chapa de poliestireno de alto impacto (PSAI) 3mm preto 

em cada face, com cantos arredondados. Base em MDF de 15 mm de espessura com 

revestimento na cor preta e fitas de bordo na mesma cor, com 4 rodízios giratórios de 4" com 

trava. DIMENSÕES: Painel:1200x1600mm; Base: 1200x500x500mm; Geral: 

1200x2000x500mm. IMPRESSÃO: Adesivo Avery com impressão digital em alta resolução 

(600dpi) e laminação fosca, em ambos os lados. 

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 2mm, na cor preta, com dobra 

em aba de 30mm. DIMENSÕES (área útil): 2400x500mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo 

Avery com impressão digital em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. FIXAÇÃO: No 

verso, instalação de duas linhas de fita VHB de 19 mm de largura, no sentido horizontal da 

placa e fixação superior por parafusos diretamente sobre as estruturas da comunicação 

visual fixa. 

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 2mm, na cor preta, com dobra 

em aba de 30mm. DIMENSÕES (área útil): 600X500mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo 

Avery com impressão digital em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. FIXAÇÃO: No 

verso, instalação de quatro linhas de fita VHB de 19 mm de largura, sendo uma em cada 

ponta, no sentido horizontal da placa.  

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 2mm, na cor preta, com dobra. 

DIMENSÕES (área útil): 420X350mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo Avery com 

impressão digital em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. FIXAÇÃO: No verso, 
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instalação de duas linhas de fita VHB de 19 mm de largura, no sentido horizontal da placa. 

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 2mm, na cor preta, com dobra 

em aba de 30mm. DIMENSÕES (área útil): 1200X500mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo 

Avery com impressão digital em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. FIXAÇÃO: No 

verso, instalação de quatro linhas de fita VHB de 19 mm de largura, sendo uma em cada 

ponta, no sentido horizontal da placa.  

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 2mm, na cor preta, com dobra 

em aba de 30mm. DIMENSÕES (área útil): 840X350mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo 

Avery com impressão digital em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. FIXAÇÃO: 

No verso, instalação de quatro linhas de fita VHB de 19 mm de largura, sendo uma em 

cada ponta, no sentido horizontal da placa.  

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 2mm, na cor preta, com duas 

dobras. DIMENSÕES( área útil): 400X300mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo Avery com 

impressão digital em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. FIXAÇÃO: Diretamente 

sobre as estruturas da comunicação visual fixa, através de fita VHB de 19mm de largura, 

a 50 mm do topo no sentido horizontal da placa, em ambos os lados. 

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 1mm, na cor preta. 

DIMENSÕES: 600X500mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo Avery com impressão digital 

em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. Fixação na parede através de 6 parafusos 

de cabeça chata com furos escareados na placa e bucha. 

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 1mm, na cor preta. 

DIMENSÕES: 1200X500mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo Avery com impressão 

digital em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. Fixação na parede através de 6 

parafusos de cabeça chata com furos escareados na placa e bucha. 

 

Placa em poliestireno de alto impacto (PSAI) de espessura 1mm, na cor preta. 

DIMENSÕES: 500x1200mm. IMPRESSÃO: Adesivo tipo Avery com impressão digital 

em alta resolução (600dpi) e laminação fosca. Fixação na parede através de 6 parafusos 

de cabeça chata com furos escareados na placa e bucha. 

 

Banner em lona vinílica com ilhós. DIMENSÕES: 1200x500mm. IMPRESSÃO: 

Impressão digital em alta resolução (600 DPI). Fixação em paredes e teto através de 

ganchos com buchas de nylon e braçadeiras plásticas na cor preta. 

 

Banner em lona vinílica com ilhós. DIMENSÕES: variável. IMPRESSÃO: Impressão 

digital em alta resolução (600 DPI). Fixação em paredes e teto através de ganchos com 

buchas de nylon e braçadeiras plásticas na cor preta. 

 

Painel móvel porta cartaz em alumínio com visor duplo em poliestireno transparente. 

IMPRESSÃO: Impressão digital em alta resolução (600 DPI) em papel couché brilhante 

150gr/m². DIMENSÕES GERAIS: 670x1500x600mm, VISOR: 580X1050MM. 

 


